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Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, 

rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb  

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.380.3.8.2018.LAp.128÷132) 

 
WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2018 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 

GESPAR 

Pytanie 1  

Pakiet nr 8 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści Pieluchomajtki pakowane po 20 sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

DIATHER 

Pytanie 2  

Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy własne glukometrów będące zastrzeżonymi 

znakami towarowymi konkretnego producenta, specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co 

ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na 

kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach 

gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i 

glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, 

profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników 

nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze 

powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem 

kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) 

Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 

komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza 

glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 

5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we 

krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za 

pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; 

i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰ C, przechowywanie do 30⁰ C; j) podświetlany ekran 

glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim 

prawem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w posiadaniu glukometrów w związku z czym prosi o paski kompatybilne z posiadanymi 

glukometrami . Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

 



Pytanie 3  

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz 

z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja 

Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi 

wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym 

wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara 

samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym 

wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość 

wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i 

zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) 

zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 

certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem 

kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i 

zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów u osób dorosłych i noworodków przy 

dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) 

paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych 

wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura 

przechowywania 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane 

zgodnie z polskim prawem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

POLMIL 

Pytanie 5  

Pakiet nr 1.2018 

Prosimy o wydzielenie poz.9-16,21-25,27-30,37,47-54,56-59 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli 

innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 

umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 

gospodarowanie finansami publicznymi      

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 6  

Poz. 9 

Czy zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 5 ml, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 7  

Poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza 

dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora 

kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, 

rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia 

- sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 8  

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją 

na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga informacji na etykiecie w formie symbolu potwierdzającej brak zawartości ftalanów i 

prosi o ofertę zgodną z SWIZ. 

 

 

 



Pytanie 9  

Poz. 16 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w 

górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 10  

Poz. 23 

Czy zamawiający dopuści ostrza bez rysunku na jednostkowym opak., natomiast jest widoczny odcisk kształtu 

ostrza? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 11  

Poz. 25 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w 

górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 12  

Poz.37 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w 

górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 13  

Poz. 53 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w 

górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 14  

Poz. 57 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w 

górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 15  

Pakiet 9.2018 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-9 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe 

produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie 

cen ofert? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 16  

Poz. 1 

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy w roli 13 nitkowej, niejałowej, o szerokości 90 cm x 100 m z 

odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Pytanie 17  

Poz. 1 

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Pytanie 18  

Poz. 1 

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? 



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazy z niestrzępiącymi się brzegami.  

Pytanie 19  

Poz. 1 

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazy z podwijanymi brzegami.  

Pytanie 20  

Poz. 1 
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazy sklasyfikowanej w klasie II a reguła 7.  

Pytanie 21  

Poz. 1 

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 

14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazy dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z 

normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych.  

Pytanie 22  

Poz. 1 

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 

15 TEX? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG 

wykonane z przędzy 15 TEX. 

Pytanie 23  

Poz. 1 

Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową.  

Pytanie 24  

Poz. 2-3 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistra , z przeliczeniem ilości i 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 25  

poz. 9 

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym 

techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opaskę dzianą elastyczną z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym 

techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I? 

Pytanie 26  

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i 

poliamidowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i 

poliamidowych? 
EURO TRADE TECHNOLOGY 

Pytanie 27  

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 2 i dopuści:  

Gaziki włókninowe jałowe rozmiar złożonego 4 x 4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm x 2szt obok siebie, ale każdy 

gazik oddzielnie pakowany w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 70g/m2?  

W opakowaniu zbiorczym kartoniku jest 100szt łącznie gazików. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 



Pytanie 28 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 3 i dopuści:  

Gaziki włókninowe jałowe rozmiar złożonego 4 x 4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm x 2szt obok siebie, ale każdy 

gazik oddzielnie pakowany w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 70g/m2? W opakowaniu 

zbiorczym kartoniku jest 100szt łącznie gazików.      

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

ZARYS 

Pytanie 29 

Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 90g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 30 

Pakiet 3, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 200g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 31 

Pakiet 3, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowana a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 32 

Pakiet 9, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza podanie ceny na opakowanie a’ 100 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Pytanie 33 

Pakiet 9 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy przeznaczony na dłoń i stopę oznaczony przez 

producenta, jako nr 3? Pragniemy zauważyć, że producenci w różny sposób oznaczają swoje wyroby i 

najważniejsze jest przeznaczenie siatki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza siatkowy rękaw opatrunkowy przeznaczony na dłoń i stopę oznaczony przez producenta, 

jako nr 3. 

Pytanie 34 

Pakiet 9 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy przeznaczony na głowę oznaczony przez producenta jako 

nr 6? Pragniemy zauważyć, że producenci w różny sposób oznaczają swoje wyroby i najważniejsze jest 

przeznaczenie siatki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza siatkowy rękaw opatrunkowy przeznaczony na głowę oznaczony przez producenta jako nr 

6 

Pytanie 35 

Pakiet 9, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 

ilości. 

Pytanie 36 

Pakiet 9, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

 

 



Pytanie 37 

Pakiet 9, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 38 

Pakiet 9 poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 76mm x 51mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 76mm x 51mm 

Pytanie 39 

Pakiet 9 poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem wykonany z foli poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm lub 9x10cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza plaster z opatrunkiem wykonany z foli poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm lub 9x10cm  

z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ. 

Pytanie 40 

Pakiet 9, poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 41 

Pakiet 9, poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 42 

Pakiet nr 6.2018  poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod o średnicy 50mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod o średnicy 50mm. 

Pytanie 43 

Pakiet nr 6.2018  poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru 108x23m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 44 

Pakiet nr 6.2018  poz. 9-10 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9-10 z pakietu 6.2018 i utworzy z nich odrębne zadanie. Podział zadania 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 

Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 45 

Pakiet nr 12 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o chropowatej powierzchni ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 46 

Pakiet nr 12 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic występujących w rozmiarach M,L? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 47 

Pakiet nr 12 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne pudrowane o poziomie protein ok. 89 μg/g? 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 48 

Pakiet nr 12 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne bezpudrowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

BECTON DICKINSON 

Pytanie 49 

Pakiet nr 13 poz. 7 

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści igły pakowane po 48 szt. (pozostałe zapisy zgodne z SIWZ). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza igły pakowane po 48 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz pozostałymi 

wymaganiami zgodnymi z SIWZ. 

Pytanie 50 

Pakiet nr 13 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści, aby na próbówce do koagulologii znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi 

znajdował się na próbówce, a nie na etykiecie spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi znajdował się na próbówce,  

pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 

TZMO 

Pytanie 51 

Pakiet 9, poz. 4, 5: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby siatkowe rękawy opatrunkowe mogły być wyjaławiane? Pozostałe 

parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 52 

Pakiet 9, poz. 12: 

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy w rozmiarze 1m x 6cm  

z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1200 plastrów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza plaster tkaninowy w rozmiarze 1m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1200 

plastrów. 

Pytanie 53 

Pakiet 9, poz. 14: 

Czy Zamawiający dopuści opatrunki do mocowania kaniul w rozmiarze 72mm x 50mm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opatrunki do mocowania kaniul w rozmiarze 72mm x 50mm 

Pytanie 54 

Pakiet 9, poz. 16: 

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem z folii poliuretanowej? Pozostałe parametry bez zmian.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem z folii poliuretanowej? Pozostałe parametry bez zmian. 

Pytanie 55 

Pakiet 9, poz. 18: 

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 56 

Pytania do projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w projekcie umowy na:  

§3, pkt 4) Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 45 dni kalendarzowych nie daje 

Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonywaniem dostaw objętych umową.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 



Pytanie 57 

Pytania do projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w projekcie umowy na:  

§4: 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) 10% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę bądź 

przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;  

2) 10% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w §1 ust. 1, za zaprzestanie wykonywania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę z jakichkolwiek przyczyn lub w jakichkolwiek formach;  

3) 0,1% wartości niedostarczonych towarów, w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki;  

4) 0,1% wartości danego pakietu brutto, określonej w paragrafie 1 ust. 1, w przypadku dostarczenia przez 

Wykonawcę towaru złej jakości lub niezgodnego z umową;  

6) 2% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1, za naruszenie któregokolwiek z innych 

obowiązków nałożonych umową – za każde z naruszeń.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

INTERGOS 

Pytanie 58 

pakiet 1 poz.36 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania prowadnic do rurek intubacyjnych posiadających na opakowaniu 

jednostkowym informacje o rozmiarze i średnicy i odstąpienie od wymogu, aby te informacje były umieszczone 

bezpośrednio na prowadnicy. Prowadnica ma bardzo małą średnicę i trudno umieścić na niej w/w informacje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowania prowadnic do rurek intubacyjnych posiadających na opakowaniu 

jednostkowym informacje o rozmiarze i średnicy i odstąpienie od wymogu, aby te informacje były umieszczone 

bezpośrednio na prowadnicy. 

Pytanie 59 

W związku z wymogiem zawartym w rozdziale III pkt 5 ust. 3) SIWZ,  zwracamy się do Zamawiającego o 

dopuszczenie, jako równoważnych, dokumentów pochodzących od producenta przedmiotu zamówienia. Rękawice 

opisane w poz. 3 i 5 pakietu nr 12, są wyrobem medycznym klasy I, zatem certyfikację ich zgodności z 

wymaganymi normami przeprowadza producent, bez udziału podmiotu zewnętrznego (jednostki notyfikowanej). 

Dlatego wymóg przedstawienia zaświadczenia niezależnego podmiotu jest nadmierny i nieproporcjonalny (art. 7 

ust. 1 ustawy). Ponadto wszystkie normy umieszczone są na opakowaniu rękawic. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie jako równoważnych, dokumentów pochodzących od producenta 

przedmiotu zamówienia. 

INTERLAB 

Pytanie 60 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny  jednostkowej za 1 szt. produktu z dokładnością do trzech lub czterech 

miejsc po przecinku gdyż asortyment w pakiecie 13 sprzedawany jest na pełne opakowania i cena za opakowanie 

na fakturze zawsze jest wyrażona do dwóch miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 61 

Dotyczy pakietu nr. 3: 

Czy zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 7 dopuści igłę systemową nr 8 z zintegrowanym uchwytem 

bezpiecznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

SINMED 

Pytanie 62 

PAKIET 2.2018, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści worek mikcyjny (43x16)- jednorazowy, szczelnie 

zamykany (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz, nie mniej niż 500 ml) przeznaczony dla 

mężczyzn do oddawania moczu? 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza worek mikcyjny (43x16)- jednorazowy, szczelnie zamykany (torba foliowa + wkładka 

pochłaniająca zapach i ciecz, nie mniej niż 500 ml) przeznaczony dla mężczyzn do oddawania moczu. 

Pytanie 63 

PAKIET 2.2018 , pozycja 2- Czy zamawiający dopuści jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + 

wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500 ml) o wymiarach 62,2x 45,7 cm, przeznaczony do 

wyściełania basenów wielokrotnego użytku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i 

ciecz; nie mniej niż 500 ml) o wymiarach 62,2x 45,7 cm, przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego 

użytku. 

Pytanie 64 

PAKIET 2.2018 , pozycja 3 -Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3, z pakietu 2.2018 do osobnego 

zadania tak aby umożliwić składanie ofert tylko i wyłącznie na ten asortyment. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 65 

PAKIET 3.2018 , pozycja 1- Czy zamawiający odstąpi od parametru myjka „ 

 posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego i dopuści produkt spełniający pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 66 

PAKIET 3.2018 , pozycja 1 -Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3, z pakietu 3.2018 do osobnego 

zadania tak aby umożliwić składanie ofert tylko i wyłącznie na ten asortyment. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

HARTMANN 

Pytanie 67 

PAKIET NR 9.2018 - Poz. nr 4-5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawów opatrunkowych posiadających w swoim składzie 68 

% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawów opatrunkowych posiadających w swoim składzie 68 % 

bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych. 

Pytanie 68 

PAKIET NR 9.2018 - Poz. nr 13  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 x 

101 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 x 101 

mm. 

Pytanie 69 

PAKIET NR 9.2018 - Poz. nr 16 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem z folii polietylenowej w rozmiarze 9 x 

15 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem z folii polietylenowej w rozmiarze 9 x 15 

cm. 

Pytanie 70 

PAKIET NR 11.2018 - Poz. nr 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z hydrofobowej siateczki tiulowej 

impregnowanego neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających, w rozmiarze 7,5 x 10 cm 

lub 10 x 20 cm?  

 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z hydrofobowej siateczki tiulowej 

impregnowanego neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających, w rozmiarze 7,5 x 10 cm 

lub 10 x 20 cm. 

MEDICA 

Pytanie 71 

Pakiet 1, poz. 11 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie 

Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP dokonuje zmiany treści 

SIWZ oraz dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianie z dnia 04.04.2018 r.  

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

. 

 

 

                                                                                                                     Z poważaniem 

 

        Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień  

         Joanna Kalisz  


